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ODDIELOM SZJ 
Bratislava, 29.12.2015 

 

 

Vec: Výberové konanie do funkcie trénera CTM 

 

Vážení športoví priatelia, 

 

Výkonný výbor SZJ bude na svojom najbližšom zasadnutí vyberať spomedzi uchádzačov na 

post trénera CTM. 

Preto sa obraciame na Vás, oddiely SZJ, s informáciou o možnosti prihlásiť sa do výberového 

konania na toto miesto. 

 

Tréner CTM bude schválený na obdobie cyklu 2016 – 2017. 

 

Výberové konanie je v kompetencii Regionálnych zväzov, ktoré uskutočnia výberové 

konanie na trénerov CTM. Regionálne zväzy doručia návrhy na menovanie trénerov na 

sekretariát SZJ. Regionálny zväz zároveň s návrhom na menovanie trénerov CTM predložia 

„Plán a koncepciu práce CTM“ spracovanú navrhovaným trénerom CTM. 

 

Náplň práce: 

 viesť a usmerňovať tréningový proces zaradených pretekárov podľa najnovších 

poznatkov v tejto oblasti 

 zúčastňovať sa najvyšších domácich turnajov svojej kategórie a kategórie s ňou 

priamo súvisiacej 

 vypracovávať tréningové plány pre pretekárov a vyžadovať ich plnenie 

 stanoviť ciele vlastnej práce a tiež výkonnostné ciele svojich zverencov (krátkodobé i 

dlhodobé) a v požadovaných termínoch ich predkladať na konzultáciu ústrednému 

trénerovi 

 stanoviť kritériá týkajúce sa zaradenia a vyradenia z družstva a po schválení ich 

dodržiavať 

 úzko spolupracovať s ostatnými trénermi v realizačnej skupine (asistenti, osobní 

tréneri, atď.), 

 kontrolovať tréningový proces v oddieloch a napomáhať pri skvalitňovaní procesu na 

konci výcvikového roku vyhodnotiť v globále svoju kategóriu a vypracovať návrhy 

súvisiace s jej kvalitatívnym rastom 

 tréner CTM nesie plnú zodpovednosť za správanie sa a vystupovanie svojich 

zverencov na akciách doma aj v zahraničí. Vo svojom počínaní sa zodpovedá 

orgánom SZJ.  

 

Ponúkaný plat: 

 podľa platných smerníc SZJ 

 

Druh pracovného pomeru: 
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 podľa platných smerníc SZJ 

 

Požiadavky na vzdelanie: 

 odborné vzdelanie v oblasti džuda (tréner V. triedy, tréner IV. triedy, alebo tréner III. 

triedy) 

 aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka na úrovni C1 

 

Požadovaná prax: 

 prax v trénovaní džuda minimálne 5 rokov 

 

Vítané znalosti: 

 vodičský preukaz skupiny „B“ 

 práca s PC a základné užívateľské schopnosti s Microsoft Outlook, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, internet 

 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15. január 2016. Uchádzači 

spĺňajúci podmienky budú prerokovaní na zasadnutí Výkonného výboru SZJ. 

 

„Plán a koncepciu práce CTM“ by mala obsahovať: 

1. Krátky popis doterajšej športovej a trénerskej činnosti. 

2. Nosné piliere koncepcie pri zložke CTM 

3. Schéma realizačného tímu 

4. Výkonnostné ciele 

5. Plán činnosti a orientačný harmonogram 

 

 

 

 

Ing. Peter Pisoň 

GS SZJ 
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